
STHLM STREET LUNCH
- Vi hjälper fastighetsägare att öka det viktiga lunchutbudet till deras hyresgäster och andra besökare till fastigheter 
- Mellan 1 till 4 truckar per plats beroende behov. Truckar med kvalitet i råvaror och gott utförande  
- Detta går att arrangera i både inomhus som utomhusmiljö



- Vi har ca mellan 8 till 12 aktiva platser runt om i Stockholm beroende årstid och säsong 
- Öppettider varierar mellan 10.00 till 20.00  
- Vi är noga med att det blir variation i matutbudet 



- Efter utvärdering ser vi om permanent 
servering kan ske.   
- Vi håller i hela hanteringen av schemaläggning 
av truckar, kommunikation samt att ordning och 
reda sker på platsen.  
- Ni får gladare hyresgäster  
- Avstämning sker mellan 2 till 4 gånger per år  

FÖRE NÄR VI ÄR IGÅNG

HUR GÅR DET TILL 

- Välj ut en plats som passar för antalet truckar  
- Se över om det går att dra el till platsen  
- Vi skapar en facebooksida för er adress & plats 
- Ni informerar era hyresgäster om testperiod  
- Vi koordinerar vilka truckar som kommer  
- Vi kommunicera i varierande kanaler att vi är 
igång på er adress och er fastighet  



ADRESSER VI HANTERAR JUST NU

- Kungstensgatan 23, Vasastan  
- Flygvägen 1, Arlanda  
- Landsvägen 32, Sundbyberg  
- Tjurhornsgärnd 6, Johanneshov  
- Barnhusgränd, Södermalm  
- Valhallavägen 117, Östermalm  
- Esbogatan 11, Akalla  
- Hantverkargatan 2, Kungsholmen  
- Östra Madenvägen 4, Hallonbergen  
- Tryckerigatan 2 - 10, Riddarholmen  
- Gårdsfogdevägen 20, Bromma 



Boka en Truck är en sammanförande part mellan food trucks och kommuner, 
fastighetsbolag, arenor och arrangörer som genomför marknadsföringsaktiviteter med 
svenska och utländska uppdragsgivare genom olika trucklösningar. Boka en Truck 
binder samman olika parter och agerar rådgivare till och projektledare för olika 
genomföranden med stadsutveckling som grund.  
 
2016 blev ett intressant år där vi bröt mark inom helt nya områden.   

Nu ser vi fram emot ett mycket intressant 2017 där vi har projekt igång i  
Göteborg, Linköping, Eskilstuna och Stockholm.  

Inom boka en truck finns även Hittaentruck.se, Sthlm Street Lunch och lokalagenten.se    

STHLM STREET LUNCH EN DEL AV BOKA EN TRUCK



FASTIGHETSBOLAG VI JOBBAR/JOBBAT  MED I 
OLIKA PROJEKT



NÅGRA ANDRA REFERENSER



walter@bokaentruck.se  

0760 - 466521  

franco@bokaentruck.se  

0708 - 435775 

krister@bokaentruck.se 

07635 - 310146 

Boka en truck  
sthlm street lunch  

bokaentruck  
sthlmstreetlunch 

bokaentruck  
08streetlunch 

www.bokaentruck.se  
www.sthlmstreetlunch.com 
www.hittatrucken.se  

WALTER CARVAJAL

FRANCO ZANETTI

KRISTER LUNDSTRÖM
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